
 الصالة في الطائرة

واحلمري، وغريىا من ادلركوبات فقد امََتَّ اهلل علينا بوجود ادلراكب من اخليِل والبغاِل المعنى: 
﴿َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر  كالّسياراِت والقطاراِت والّسفِن والطّائرات، فقال سبحانو:

[.ومن ادلسائل اليت ينبغي التنّبو ذلا يف 8]النحل:  لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما ََل تَ ْعَلُموَن﴾
ادلسائل احلادثة يف عصرنا: مسألة من أدركو وقت الصالة وىو راكٌب الصالة، واليت ىي من 

على سيارٍة أو قطاٍر أو طائرٍة، ومل يكن ىناك رلاٌل لتأخري الصالة إىل حني وقوف السيارة 
اليت يأىب صاحبها الوقوف ألداء الصالة، أو القطار الذي ال يقف إال بعد خروج وقت 

 ادلطار إال بعد خروج الوقت. الصالة، أو الطَّائرة اليت ال تصل

 احوال الصالة في الطائرة

إذا حضر وقت الفريضة وأمكن ادلسلم أن يصليها صالة الفريضة ختتلف عن صالة النافلة،  .1
على األرض بعد الوصول يف وقتها فهو أوىل، ال جيوز للمسافر أن يصلي الفريضة على كرسيو 

أو إذا كان بإمكانو إدراك وقت الصالة بعد إذا مل يستأذن يف الصالة يف مكان آخر فيمنع، 
 .وصولو

داءىا يف وقتها بعد نزولو إذا دخل وقت الصالة على ادلسافر وىو يف الطائرة وكان يستطيع أ .2
فاألوىل لو يف ىذه احلالة أن يؤخـــر الصـــالة حىت يصل، ويلزمو ذلك إن مل جيد مكانًا ، ووصولو

 يف الطائرة.يؤدي فيو الصالة بشروطها وأركاهنا 
إذا كانت الصالة مما جيوز مجعها مع غريىا عند السفر وىي الظهر والعصر، أو ادلغرب   .3

والعشاء، وكان يستطيع أداءمها يف الوقت مَجَْع تقدمي أو تأخري على األرض، فاألوىل الصالة 
ر من قبل صعود الطائرة، أو بعد النزول منها، وبيان ذلك أن وقت الظهر والعصر يبدأ للمساف

زوال الشمس وال ينتهي اضطرارًا إال بغروهبا، كما يبدأ وقت ادلغرب والعشاء من غروب 
الشمس وال ينتهي إال مبنتصف الليل اختيارًا، أو طلوع الفجر عند االضطرار، فإن أمكنو 

 الصالة قبل السفر أو بعده يف الوقت ادلوسع للصالتني فذلك أوىل.
م أن الوقت ال ُُيَكِّنو من أدائها على األرض فيلزمو أداؤىا يف إذا أدركت ادلسافر الصالة ويعل  .4

 الطائرة، وعليو االنتباه دلا يلي:



 حتقيق القيام مع القدرة وىو أحد أركان الصالة.  •
 .حتقيق استقبال القبلة وىو أحد شروط الصالة  •

كان يؤدي فيو إذا أراد ادلسافر صالة الفريضة يف الطائرة فيلزمو استئذان ادلضيفني يف م .5
 . قائًما مستقبل القبلة  الصالة

إذا مل يأذن ادلضيفون يف الطائرة يف مكان يصلي فيو، فيصلي على كرسيو يومئ بالركوع  .6
 ..}فَاتَـُّقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتمْ { والسجود

  


